Försäkran i samband med bilåkning
Barn och utbildning

För att resor vid utflykter och studieresor ska bli så säkra som möjligt använder sig kommunen av följande
regler. Dessa regler informerar om vad som gäller om en olycka inträffar och någon kommer till skada.
Resor vid utflykter och studiebesök
Utflykter och studiebesök ingår i verksamheten. Då dessa planeras, ska i första hand undersökas om det finns
möjlighet att använda kollektivtrafik. Detta ska prioriteras.
Om resa måste företas med privata bilar gäller följande:
Endast barn som har vårdnadshavares tillstånd får medfölja.
Bilen ska vara skattad, försäkrad och besiktigad
Föraren är skyldig att kontrollera bilen innan resan påbörjas
Om det är en 4-dörrars bil ska bakdörrarna vara försedda med barnsäkra lås
Små barn ska om möjligt sitta i bakåtvänd bilbarnstol, vilken inte får placeras i
framsätet om airbag är installerad
 Större barn ska sitta fastspända med trepunktsbälte på bilkudde
 Högsta tillåtna last får inte överskridas
 Inte fler barn än fastställt passagerarantal





Enligt trafikskadelagen ska trafikförsäkring finnas för motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret
och inte är avställt. Om förare eller passagerare skadas i motordrivet fordon som är i trafik, utgår
trafikskadeersättning från trafikförsäkringen för fordonet. Försäkringen övertar ägares och förares ansvar mot
de skadade.
Ur försäkringssynpunkt är det betydelselöst om ovanstående punkter inte är uppfyllda, men föraren kan få
böter om t.ex. antalet passagerare varit högre än tillåtet.
Underteckna och lämna nedanstående blankett till förskolan, dagbarnvårdaren, fritidshemmet
eller skolan.
Barnets namn
Skola

Klass

Jag tillåter att mitt barn får följa med som passagerare i privata bilar
Jag tillåter inte att mitt barn får följa med som passagerare i privata bilar
Datum

Ort

Underskrift vårdnadshavare 1

Underskrift vårdnadshavare 2

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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